
 

II./3.5.1. fejezet: Alkoholos infiltrációk

Bánsághi Zoltán

A fejezet célja, hogy a hallgató megismerje a percután
ablációs módszerek közül az alkoholos roncsolás technikáját.
A fejezet teljesítését követően képes lesz a hallgató arra, hogy
átlássa az alkoholos daganatroncsolás helyét az intervenciós
tumorterápiák között, értse az alkoholos daganatroncsolás
indikációinak szempontjait, a módszert elhelyezze a komplex
tumorterápia horizontján és eszközös arzenáljában.

Bevezetés
A percután alkoholos roncsolás (Percutan Ethanol Infiltration, PEI) a
percután ablációs módszerek legelső, mindmáig eredményesen használt
képviselője. Bár az alacsony koncentrációjú alkohol fertőtlenítő
(„edző”) hatását évezredek óta ismerjük és használjuk a gyógyításban,
az abszolút alkohol tumor ablációs céllal történő használatát csak az
1980-as évek elején Japánban dolgozták ki. Tágabb értelmezésben
azonban ide tartozik az alkohol szövetkárosító hatását terápiás céllal
használó több más módszer is. Ezért ebben a fejezetben, az alkoholos
szövetpusztítás különböző alkalmazási lehetőségeiről először
általánosságban beszélünk.
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A.) Az alkoholos szövetpusztítás lehetőségei



Mi az alkohol szöveti
hatásának fizikai és
kémiai eleme?

Az abszolút alkohol terápiás használatának alapja az alkohol, élő
szövetre kifejtett fiziko-kémiai hatása, a dehidráció és a fehérje
koagulátió.

Ezt a fizikai-kémiai hatást kihasználhatjuk az alkohol punkcióval,
közvetlen szövetekbe juttatásakor (ekkor a percután ablátiok részeként
értelmezzük a procedurát). De bejuttathatjuk az alkoholt az
érrendszeren vagy epeutakon keresztül is egy adott célterületbe (ez
legtöbbször maga az ér vagy epeút). Ekkor inkább a sclerotizáció
kifejezéssel illetjük a terápiát. Mindkét esetben a dehydrátio és a
fehérjekicsapódás vezet az élő szövet kívánt denaturálódásához és
következményes hegesedéshez.

Nézzen utána: milyen
koncentrációtól
beszélünk abszolút
alkoholról?

Az alkohol terápiás használatát csoportosíthatjuk a célterület dignitása
szerint is. Így ismertetjük a haemangioma, a pajzsmirigy autonóm
adenóma, valamint az arteriovenosus lassú áramlású érmalformációk
(AVM) mint benignus daganatok abszolút alkohollal történő
pusztításának indikációját, kivitelezését.

A malignus daganatok vonatkozásában említjük a vesetumorok
scleroembolizációját, mint az alkoholos roncsolás egy speciális, éren
keresztüli használatát és részletesen taglaljuk a primer és áttéti
májtumorok vonatkozásában az alkoholos roncsolás történeti és jelen
helyét, szerepét - a rádiófrekvenciás daganatroncsolással is -
összefüggésben.

Jelenleg a percután alkoholos roncsolást 6 indikációban használjuk,
melyeket az alábbi ábrán soroltunk fel. (1. ábra)

1. ábra

B.) Epeutak sclerotizációja
Az epeutak traumás, vagy postoperativ, esetenként tumoros sérülései
sok esetben járnak a segmentális epeútrendszer és a centrális epeutak
kapcsolatának megszakadásával. Ekkor, a centrális biliáris rendszertől
szeparálódott epeágak, a máj folyamatos epetermelése miatt
sipolyokon keresztül a külvilágba, vagy a has/ mellkas területén
letokolt üregekbe (bilomába), esetleg más természetes csőrendszerbe
(pl. bronchus, pericardium) ürülnek. (2. ábra)



2. ábra

Nyilvánvalóan a sipoly
járat alkoholos
sclerotizációja csak akkor
kuratív, ha az eddig a
sipolyon át ürült epének
egyébként van
természetes elfolyása és
az sipoly sclerotizációval
az epét ebbe a
természetes irányba
tereljük.

Amennyiben nincs mód a szeparálódott eperendszer és a fő
elvezetőrendszer fizikai egyesítésére, úgy az „elszabadult”
eperendszerhez tartozó májterületen az epetermelés leállítása és az
elfolyástalan epeutak hegesítése a megfelelő terápia.

Ilyenkor a legalkalmasabb képalkotó eljárással, percután tűvel, vagy az
epeutakon át katéterrel a májparenchymába és vagy az eperendszerbe
/sipoly járatba juttatott abszolút alkohol, a sipolyjárat sclerotizációját,
elhegesedését, az epetermelés megszüntetését eredményezi.

Hasonló céllal, az epe secrétió és a passage megszüntetésére – magas
kockázatú operáció estén, vagy műthetetlen állapotban – a sebészi
beavatkozás alternatívájaként az epehólyag vagy az epeutak súlyos
kövességekor használhatjuk az abszolút alkoholos sclerotizációt a
kőképződés helyének kiiktatására.

C.) Haemangioma, lassú áramlású arteriovenosus
malformációk (AVM), malignus vesetumor
scleroembolizációja
A három teljesen eltérő patológiai entitás alkoholos terápiájának közös
tárgyalását a három betegség hasonló vaszkuláris megjelenése
indokolja. Mindhárom elváltozás olyan érmalformációként (is)
értelmezhető, ahol, az igen nagy felületű, kapilláris szintű endothel
elpusztítása által megindított irreverzibilis thrombosis az eredményes
terápia alapja. Mindegyik esetben az abszolút alkohol csak az egyik
(sclerotizáló) komponens. A patológiás érpálya lezárására az alkohol
után számos folyékony (LIPIODOL, szövetragasztó, Onyx) vagy
particulum embolizációs anyagot is alkalmazunk. Így mindhárom
betegségben több anyagot „szendvicsszerűen” használva érjük el a
scleroembolizációs végeredményt. Szintén közös a három, egyébként
minden szempontból eltérő entitás alkoholos sclerotizációjában, hogy
mindegyiknél lehet az alkoholt direkt, percután bevezetett tűn keresztül
az elváltozásba fecskendezni és használjuk az etanolt az artériás (vagy
vénás) rendszeren át katéterrel beadva is.(3. ábra)



3. ábra

D.) Pajzsmirigy autonóm adenóma kémiai reszekciója
A pajzsmirigyben kialakult autonóm működésű adenómák, bár
szövettanilag benignus eltérések, de az általuk okozott súlyos és több
szervi működési zavar miatt klinikailag malignus állapotnak
tekintendők. A relatíve magas kockázatú sebészi eltávolítás vagy a
hosszadalmas radiojód kezelés egyszerű és kiváló eredményű
alternatívája az adenóma UH vezérelt punctiója és 1-6 alkalommal, a
góc méretétől függően 1-8ml abszolút alkohol befecskendezése. Az
ablátios eredmény az autonóm adenóma „kilövése” laboratóriumi
vizsgálattokkal és izotóp vizsgálattal ellenőrizhető. (4. ábra)

4. ábra

E.) Hepatocelulláris carcinoma (HCC) percután
ethanolos infiltrátiós (PEI) kezelése
Az alkoholos roncsolás (PEI) máig legelterjedtebb formája a kisméretű
HCC ultrahang vagy CT vezérelt ablálása. A jelenlegi ajánlás szerint
PEI kuratív terápiaként végezhető 3 cm-nél kisebb, 3 db-nál kevesebb
HCC esetén Child A stádiumú máj esetén. Ezen keretek betartásával a
PEI túlélési eredményei: 3 év:51-78% 5 év: 21-56% 7 év: 0-28%. A
mortalitás:0%, morbiditás:0%, minor compl: 2-8%.

Az alábbi ábrán a a HCC Barcelonai stádium beosztása látható, jelölve
a PEI/RFA helyét (5. ábra).



5. ábra

Miközben a túlélési eredmények egyeznek az azonos máj és tumor
stádium mellett végzett reszekciós eredményekkel és a jelenleg „gold
standardnak” számító rádiofrekvenciás abláció eredményeivel, a PEI
költsége 50 Euro/kezelés, nincs hospitalizációs igény és a beavatkozás
akár hetente többször is ismételhető.

6. ábra

 

Ugyanakkor ismert, hogy az alkoholos roncsolást – adott térfogat
ablálásához – 3-4-szer annyi alkalommal kell végezni, mint ugyanezen
térfogat RF ablációját. Bizonyított az is, hogy a PEI kezelés utáni helyi
tumor kiújulás esélye magasabb, mint a radiofrekvenciás abláció
használata után. Ugyanakkor egyértelműen tudjuk, hogy a PEI hosszú
távú túlélési eredményei azonosak az RFA-val.

Nagy előnye a módszernek, hogy szabadon és eredményesen
kombinálható mind más percután ablativ technikákkal, mind a
locoregionális eljárásokkal (mint TACE, TAE, BEB-TACE)

Mindezek összegzéseként kiemelendő, hogy a PEI kezelés jelenleg 1A
evidenciával rendelkező, kuratív, percután ablációs technika HCC
esetén.

F.) Cholangiocelluláris carcinoma (CCC) és áttéti
májdaganatok PEI terápiája
Bár a cholangiocelluláris carcinoma és a máj áttéti daganatai
semmilyen kórélettani kapcsolatban nincsenek a PEI vonatkozásában
összevonhatók. A rendkívül terápia rezisztens CCC nem reszekálható
és hypovascularizált eseteinél sok esetben a legkisebb megterhelést
jelentő palliatio a PEI.

A metasztatikus májdaganatok terápiájának nem standard eleme az



alkoholos roncsolás. Ugyanakkor speciális esetekben – a személyre
szabott komplex onkoterápia részeként olyan alkalmakkor lehet
indikált, ahol az RFA nem vagy csak magas rizikóval végezhető el. (7.
ábra)

7. ábra

G.) Összefoglalás
A 96-98%-os alkohol szövettől független dehidrációs és fehérje
denaturáló hatását számos helyen tudjuk használni. Az epeutak
vonatkozásában elsősorban a sclerotizáló, hegesítő jelleget, míg a
tumorterápiák vonatkozásában az ablatív szövetroncsoló karakterét
emelhetjük ki, bár mindkettő alapja egy. Biztos evidencia a HCC PEI
kezelésének vonatkozásában áll rendelkezésünkre a módszer kuratív
értékéről, de az epeutak, a veserák és a pajzsmirigy autonóm adenoma
PEI kezelésének nagyszámú és több évtizedes eredményei - kontrolált
randomizált vizsgálatok hiányában is – kellő evidenciát biztosítanak a
módszer eredményességére. Bármely alkalmazási területen
vitathatatlan előnyt jelent, hogy a PEI olcsó, korlátlan számban
végezhető, alacsony szövődményű scleroablativ eljárás.
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